I ngezon den

Open Congres IFIW 2015
in België

De aanwezigen tijdens IFIW. (Fotografie: Pieter Maes)

Brandweerlieden uit twintig verschillende landen kwamen dit najaar samen op het Open
Congres 2015 in België. Het congres volgde op de jaarlijkse bijeenkomst van de International
Fire Instructor’s Workshop (IFIW).
Door Karel Lambert

I

FIW is een organisatie die in 2008 is opgericht door dr. Stefan
Svensson uit Zweden. Hij nodigde toen een tiental brandweerlieden en wetenschappers uit naar Revinge waar één
van de Zweedse brandweerscholen gevestigd is. Het was zijn
bedoeling om vooraanstaande instructeurs in contact te brengen
met wetenschappers die onderzoek doen naar brandbestrijding.
Svensson’s idee was om een kleine groep mensen ideeën te laten
uitwisselen, om zo een kruisbestuiving te krijgen tussen instructeurs en wetenschappers.
Sinds 2008 is de groep elk jaar samengekomen: Australië 2009,
Canada 2010, VS 2011, Duitsland 2012, Kroatië 2013, Polen 2014
en dit jaar in België. De groep is door de jaren heen gegroeid.
Aangezien uitwisseling tussen mensen het hoofddoel is, dient de
grootte van de groep beperkt gehouden te worden. Er zijn echter
veel meer mensen geïnteresseerd in wat die groep te vertellen
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heeft. Meestal is het neusje van de zalm op vlak van brandbestrijding (in gebouwen) vertegenwoordigd in de workshop. Sinds de
tweede editie van IFIW in 2009 is er een open congres aan gekoppeld. Op die manier kunnen brandweerlieden delen in de kennis
die de deelnemers aan de workshop te bieden hebben.
De workshop
Dit jaar bestond de workshop uit twee dagen. Er is anderhalve
dag gediscussieerd over brandgerelateerde thema’s. De eerste dag
werd ‘The Belgian day’ gedoopt, omdat er telkens een Belg een
thema voorstelde waarover vervolgens anderhalf uur gediscussieerd werd. De thema’s waren; brand en brandbestrijding in
parkeergarages, de warmtebeeldcamera, opleiding en bijscholing
van CFBT-instructeurs en het olievlekmodel binnen health en
hygiëne. De dag werd afgesloten door een speech van de minister
van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon.
De tweede dag is ’s ochtends verder gediscussieerd. De voor- en
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nadelen van CAFS zijn uitgebreid besproken. Het tweede thema
was een conceptuele discussie over waarom de meeste branden
klein blijven maar sommige niet. De middag was ingevuld met
live fire training. De groep was opgedeeld in kleinere groepen. Verschillende oefeningen uit de AT-reeks voor de attack cell werden
gedraaid met Belgische instructeurs en internationale deelnemers. Daarnaast was er ook een groep die de gevorderde oefening
in de T-cell deed. Het was voor de Belgische instructeurs een kans
om feedback te krijgen van topinstructeurs uit de hele wereld.
IFIW+
Op de derde congresdag kwam een zeventigtal brandweerlieden de kerngroep vergezellen. De groep was opgedeeld in vier
subgroepen. De doelstelling van de dag was discussiëren over
brandweergerelateerde onderwerpen. Er waren vier onderwerpen
vooraf vastgelegd:
• De studie van UL over horizontale ventilatie;
• Het nodige debiet bij brandbestrijding;
• De implicatie van de resultaten van de experimenten op
Governer’s Island door UL, NIST en FDNY;
• Invloed van voertuigbemanning.
Dit resulteerde in een dag vol interessante discussies. Door het
concept kregen meer mensen de kans om mee te discussiëren
met de verschillende grote namen die voor dit event naar België
gekomen waren. De dag werd afgesloten met een barbecue waaraan alle aanwezigen konden deelnemen. Er werd dan ook ijverig
nagepraat.
Het congres
Op vrijdag en zaterdag volgde het open congres. Honderdvijftig
mensen uit twintig verschillende landen waren afgezakt naar het
PIVO te Asse om te komen luisteren naar de voordrachten. Het
kruim van de internationale instructeurs gaf op dit congres een
lezing. De vier auteurs van het boek 3D firefighting, Paul Grimwood, Ed Hartin, John McDonough en Shan Raffels, ontmoetten
elkaar voor de tweede keer in levende lijve. Elk van hen gaf op dit
congres een interessante lezing. Paul Grimwood gaf aan dat dit
congres zijn afscheid van het internationale circuit was.
Andere interessante lezingen zijn geven door collega’s uit Spanje,
België, Zwitserland, Frankrijk, Turkije, Zweden en de VS. Het was
een erg internationale line-up. Er kwamen veel thema’s aan bod,
zoals opleiding en het onderhouden van competenties, overlevingskansen van slachtoffers in functie van de inzet van de
brandweer, vooruitgang bij de brandweer, onderzoek naar nieuwe
tactieken, het nodige debiet bij branden in complexe gebouwen,
tactieken uit verschillende landen en brandbestrijding in tunnels.
Een extra leuk element op het congres was het panelgesprek met
de vier auteurs van 3D firefighting. Dit boek is min of meer de bijbel voor de moderne brandbestrijding. Het publiek kreeg de kans
om vragen te stellen aan de auteurs.
Het hele gebeuren werd georganiseerd door een beperkte ploeg
mensen. Belangrijke financiële ondersteuning kwam er van
Underwriters Laboratories. De Vlaams-Brabantse brandweerschool PIVO stelde haar infrastructuur ter beschikking terwijl
Brandweer Brussel een deel van de logistiek ter beschikking stelde
om de internationale deelnemers te ondersteunen. Soldats du feu
magazine zorgde voor publiciteit in Frankrijk en CFBT-BE zorgde
voor de omkadering van het gebeuren. Dankzij al deze mensen en
organisaties werd IFIW 2015 een groot succes. ■
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Minister Jan Jambon in gesprek met Karel Lambert over de
brandweeropleidingen. (Fotografie: Siemco Baaij)

Stefan Särdqvist vraagt zich af waarom sommige branden groot worden en de
meeste niet. (Fotografie: Siemco Baaij)

Panelgesprek met de 4 auteurs van het boek 3D Firefighting.
(Fotografie: Siemco Baaij)

De organisatoren van IFIW 2015. Van links naar rechts: Hein Vandenberghe,
Karel Lambert, Maurice Grumeau & German Berckmans.
(Fotografie: Soldats du feu magazine)
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